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Załącznik do Uchwały nr 13/2019 Samorządu Studenckiego  
GSW Milenium z dnia 2 grudnia 2019 roku 

 

 

Regulamin Samorządu Studenckiego 

Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium 

z dnia 2 grudnia 2019 r. 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 

§ 1 

1.   Studenci Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, zwanej dalej „Uczelnią”, tworzą 

 samorząd studencki, zwany dalej „Samorządem”. 

2.   Samorząd przyjmuje logo: 

 

3.   Samorząd działa poprzez swoje organy - przewodniczącego oraz organ 

 uchwałodawczy - wyłaniane w drodze wyborów lub w trybie nadzwyczajnym. 

4.   Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu studentów Uczelni. 

5.   Samorząd studencki działa zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 oraz statutem uczelni. 

6.   Samorząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, 

 zatwierdzonego przez Rektora.  

7.   Samorząd może podejmować działania wyłącznie w przypadkach określonych 

 w regulaminie Samorządu. 

 
§ 2 

1.   Mając na uwadze dobro Rzeczpospolitej Polskiej i Uczelni, Samorząd kieruje się  

 zasadami: 
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1)   poszanowania podmiotowości i godności każdego człowieka; 

2)   wolności myśli, słowa i przekonań. 

 
§ 3 

1.   Zadaniem Samorządu Studenckiego jest: 

1)  obrona praw i interesów studentów Uczelni; 

2)  reprezentowanie studentów przed władzami Uczelni oraz wyrażanie opinii w ich 

 imieniu; 

3)  reprezentowanie studentów Uczelni w organizacjach studenckich  

 i  młodzieżowych, a w szczególności na forum Parlamentu Studentów 

 Rzeczpospolitej Polskiej; 

4)  zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi przez Uczelnię na sprawy 

 studenckie, sporządzanie sprawozdania z rozdziału tych środków oraz ich 

 rozliczenie i udostępnianie w BIP na stronie Uczelni nie rzadziej niż raz w roku 

 akademickim; 

5)  prowadzenie w Uczelni działalności w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-

 bytowych i kulturalnych; 

6)  inicjowanie i popieranie aktywności studentów Uczelni, w szczególności w zakresie 

 działalności naukowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej; 

7)  udział w posiedzeniach Senatu Uczelni przez dwóch członków Samorządu; 

8)  proponowanie Rektorowi kandydata, wybranego spośród studentów Uczelni, na 

 członka uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich; 

9)  proponowanie Rektorowi kandydata, wybranego spośród studentów Uczelni, na 

 członka komisji dyscyplinarnej do spraw studentów; 

10) proponowanie Rektorowi kandydata, wybranego spośród studentów Uczelni, na 

 członka odwoławczej komisji dyscyplinarnej do spraw studentów; 

11) opiniowanie regulaminu studiów określającego organizację i tok studiów oraz  

 związane z nimi prawa i obowiązki studenta; 

12) opiniowanie regulaminu opłat na studiach określającego pobierane opłaty od 

 studentów Uczelni oraz ich wysokości;  

13) opiniowanie programów studiów obowiązujących w Uczelni; 

14) opiniowanie regulaminu świadczeń dla studentów Uczelni; 

15) przedstawianie Rektorowi propozycji i spostrzeżeń dotyczących planów  

 i programów nauczania oraz potrzeb studentów Uczelni; 
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16) Samorząd przedstawia Rektorowi sprawozdanie z działalności Samorządu za dany 

 rok akademicki. 

 
§ 4 

Samorząd, realizując swoje zadania, korzysta z pomieszczeń, środków finansowych  

i wyposażenia Uczelni, przeznaczonych na ten cel przez władze Uczelni. 

 
 

II. WYBORY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 
 
 

§ 5 

1.  Wybory Samorządu odbywają się w terminie od 1 października do 30 listopada roku,  

w którym upływa kadencja,  wspólnie dla wydziału i filii Uczelni.  

2.  Kadencja Samorządu trwa trzy lata i upływa z dniem wyboru nowego Samorządu.  

3.  Czas i miejsce oraz formę wyborów samorządowych określa Rektor wydając 

zarządzenie. Dopuszcza się dwie drogi wyłonienia członków Samorządu - przez 

wybory tajne drogą elektroniczną lub mianowanie przez Rektora w przypadku, gdy 

liczba kandydatów nie przekroczy 5 osób z wydziału i filii, po zasięgnięciu opinii 

starostów roku. 

4.  Kandydaci na członków Samorządu do dnia wyborów mogą prowadzić kampanię 

wyborczą, pod warunkiem, że nie będzie ona dezorganizowała pracy Uczelni.  

5.  Kandydata na członka Samorządu może zgłosić każdy student Uczelni.  

6.  Wybory członków Samorządu odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością 

głosów. Głos jest ważny, jeśli wyborca wskaże nie więcej niż jednego spośród 

zgłoszonych kandydatów.  

7.  W poczet członków Samorządu wchodzi 5 osób z wydziału i 5 osób z filii. 

8.  Minimum jeden członek Samorządu z wydziału i filii powinien być studentem trybu 

stacjonarnego.  

9.  Jeżeli na wydziale lub filii nie są prowadzone studia w trybie stacjonarnym, wówczas 

odstępuje się od pkt. 7. 

10.  Jeżeli największą liczbę głosów otrzymało ex-aequo dwóch lub więcej kandydatów, 

zarządza się kolejne głosowanie, w którym wyboru dokonuje się spośród kandydatów,  

którzy otrzymali największą liczbę głosów lub decyduje kolejność alfabetyczna 

kandydatów.  
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11.  Liczbę komisji wyborczych i zasiadających w niej członków ustala Rektor.  

12.  Nowo wybrani członkowie Samorządu podpisują deklarację o swojej dyspozycyjności  

i gotowości do działania na rzecz Uczelni.  

13.  Biorąc pod uwagę dotychczasowe dokonania i dobro Uczelni Rektor może przedłużyć 

szczególnie wyróżniającemu się studentowi członkostwo w Samorządzie na czas 

kolejnej kadencji.  

 
§ 6 

1.  Organ uchwałodawczy wybiera ze swojego grona przewodniczącego Samorządu 

Studenckiego oraz jego zastępcę na czas kadencji Samorządu.  

2.  Wybór przewodniczącego i zastępcy odbywa się na pierwszym posiedzeniu nowej 

kadencji Samorządu, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków Samorządu.  

3. Pełnienie funkcji przewodniczącego oraz jego zastępcy ustaje wraz z zakończeniem 

kadencji Samorządu Studenckiego lub z powodów określonych w § 9 i § 12 niniejszego 

regulaminu lub w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji.  

W przypadku zaistnienia potrzeby wyznaczenia nowego przewodniczącego lub jego 

zastępcy Samorząd Studencki wybiera ich ze swojego grona w ciągu 7 dni, na okres 

do końca kadencji Samorządu. 

4.  Organ uchwałodawczy wybiera ze swojego grona dwóch studentów na członków 

 Senatu Uczelni. 

5.  Wybór dwóch przedstawicieli studentów wchodzących w skład Senatu Uczelni 

       odbywa się przez ich wskazanie przez przewodniczącego Samorządu Studenckiego 

       podczas pierwszego posiedzenia nowej kadencji Samorządu.  

6.  Członkostwo przedstawicieli studentów wchodzących w skład Senatu Uczelni ustaje  

       wraz z zakończeniem kadencji Samorządu Studenckiego lub z powodów określonych 

       w § 9 i § 12 niniejszego regulaminu lub w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji  

       z pełnionej funkcji w Senacie. W przypadku zaistnienia potrzeby uzupełnienia składu 

 przedstawicieli do Senatu Uczelni, przewodniczący Samorządu Studenckiego wskazuje 

 nowego studenta na członka Senatu w ciągu 7 dni, na okres do końca kadencji 

 Samorządu. 
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7.  Organ uchwałodawczy Samorządu proponuje Rektorowi po jednym kandydacie, 

 wybranym spośród studentów Uczelni, na członka uczelnianej komisji dyscyplinarnej 

 do spraw nauczycieli akademickich, na członka komisji dyscyplinarnej do spraw 

 studentów oraz na członka odwoławczej komisji dyscyplinarnej do spraw studentów. 

8. Zaproponowani studenci przez organ uchwałodawczy na członków komisji 

dyscyplinarnych są powoływani przez Rektora na kadencję czteroletnią, 

rozpoczynającą się z początkiem kadencji Senatu Uczelni.  

9. Członkostwo przedstawicieli studentów wchodzących w skład uczelnianej komisji 

dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich, komisji dyscyplinarnej do spraw 

studentów oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej do  spraw studentów ustaje wraz  

z końcem kadencji komisji dyscyplinarnych oraz z powodów określonych w § 9 i § 12 

niniejszego regulaminu lub w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej 

funkcji w komisjach. W przypadku zaistnienia potrzeby uzupełnienia składu 

powyższych komisji organ uchwałodawczy Samorządu Studenckiego powołuje 

nowych członków w ciągu 30 dni, na okres do końca kadencji komisji. 

 

 
III. FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

 
 

 § 7 

1. Rozstrzygnięcia spraw poddanych pod obrady Samorządu dokonywane są 

 w formie uchwał. 

2.  Uchwały Samorządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy 

 liczby członków. 

 
§ 8 

1.  Pierwsze posiedzenie Samorządu zwołuje dotychczasowy przewodniczący lub Rektor, 

w ciągu 14 dni od dnia wyboru nowego Samorządu.  

2.  Posiedzeniami Samorządu kieruje przewodniczący. 

3.  W przypadku nieobecności przewodniczącego, posiedzeniami Samorządu kieruje 

zastępca przewodniczącego.  

 

§ 9 

1.  Samorząd może odwołać przewodniczącego, jego zastępcę lub swojego 

reprezentanta w Senacie Uczelni lub w komisjach dyscyplinarnych z jego funkcji  
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w każdym czasie, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, w obecności co 

najmniej ¾ liczby członków Samorządu. 

2.  Z wnioskiem o odwołanie przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego lub 

przedstawiciela w Senacie Uczelni lub w komisjach dyscyplinarnych z jego pełnionej 

funkcji, może wystąpić: 

1) Rektor, 

2) co najmniej dwóch członków Samorządu, 

3) co najmniej 10% ogólnej liczby studentów Uczelni. 

3.   W przypadku odwołania przewodniczącego, jego zastępcy lub przedstawiciela  

 w Senacie Uczelni lub komisjach dyscyplinarnych, Samorząd dokonuje wyboru  

  nowego przewodniczącego lub jego zastępcy lub uzupełnia skład swoich  

  przedstawicieli do Senatu lub komisji dyscyplinarnych zgodnie z § 6. 

 
§ 10 

1.  Zwyczajne zebrania Samorządu zwołuje przewodniczący, co najmniej jeden raz 

w semestrze. 

2.  Nadzwyczajne zebranie Samorządu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub 

na wniosek: 

1) co najmniej dwóch członków Samorządu, 

2) Rektora, 

3) Kanclerza, 

4) opiekuna Samorządu z ramienia Uczelni. 

3.  Przewodniczący zwołuje nadzwyczajne zebranie Samorządu w ciągu 14 dni od daty 

wpłynięcia wniosku, o którym mowa w § 8 pkt. 2. 

4.  Zwołujący posiedzenie Samorządu zawiadamia pisemnie lub telefonicznie wszystkich 

jego członków o terminie i miejscu posiedzenia, nie później niż 7 dni przed 

posiedzeniem.  

5.  Termin i miejsce następnego posiedzenia można ustalić na obecnym posiedzeniu.  

6.  Zebrania Samorządu odbywają się w czasie wolnym od zajęć i są protokołowane. 

7.  Zebrania Samorządu mogą odbywać się podczas zajęć tylko za zgodą Rektora. 

 
 § 11 

1.  Samorząd może powołać stałe lub doraźne organy samorządu. 

2.  Byli członkowie Samorządu po upływie kadencji tworzą „organ doradczy” Samorządu 

i mogą nadal angażować się w prace samorządu.  
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3.  Członkostwo w „organie doradczym” i innych doraźnych organach samorządu ustaje 

wraz z utratą statusu studenta GSW Milenium.  

 
 

IV. USTANIE CZŁONKOSTWA W SAMORZĄDZIE STUDENCKIM 
 
 

 § 12 

1. Członkostwo w Samorządzie Studenckim ustaje z powodu:  

1)  zrzeczenia się mandatu poprzez złożenie pisemnej rezygnacji, 

2)  odwołania, 

3)  utraty statusu studenta GSW Milenium, 

4) zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji 

 dyscyplinarnej, 

5) utraty praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, 

6)  skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolność. 

2.  Samorząd studencki może odebrać mandat członka samorządu w każdym czasie 

 zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ¾ liczby członków samorządu. 

3. Z wnioskiem o odwołanie członka Samorządu Studenckiego może wystąpić:  

1) Rektor, 

2) co najmniej dwóch członków Samorządu, 

3) co najmniej 10% ogólnej liczby studentów Uczelni. 

4. W przypadkach wskazanych w pkt. 1, 2 i 3 zwolniony mandat w trybie nadzwyczajnym 

do dnia planowanych wyborów obejmuje student wskazany przez Rektora po 

zaakceptowaniu jego kandydatury przez Samorząd zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej ¾ liczby członków Samorządu. 

 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 

§ 13 

1.  Uchwalenie nowego Regulaminu lub jego zmiana następuje w drodze uchwały 

 Samorządu Studenckiego podjętej większością głosów przy obecności co najmniej ¾ 

 jej regulaminowego składu. 

2.  Regulamin Samorządu Studenckiego wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora 

 jego zgodności z ustawą i statutem uczelni w terminie 30 dni od dnia jego przekazania 

 Rektorowi. 
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§ 14 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy -

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, odpowiednio przepisy Rozporządzenia oraz inne, 

właściwe przepisy prawa. 

 
 
 
  
 


